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Aika

05.11.2020, klo 16:00 - 18:45

Paikka

Keskusvirastotalo, Kaupunginhallituksen istuntosali, 5. krs ja sähköinen
kokous

Käsitellyt asiat
§ 107

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 108

Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 109

Pöytäkirjan tarkastus

§ 110

Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 111

Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman
seurantaraportti 2019 (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 112

Lääkäreiden virkojen perustaminen Sairaalapalvelujen
palveluryhmään (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 113

Sosiaaliohjaajan viran perustaminen ja sosiaalityöntekijän viran
lakkauttaminen vammaispalvelutoimistossa (yhteistoiminta-alueen
asia)

§ 114

Valtuustoaloite uudenlaisien ratkaisujen etsimiseksi ja
kehittämiseksi ikäihmisten asumisen, hyvinvoinnin ja
toimintakyvyn lisäämiseksi - Aila Dündar-Järvinen (yhteistoiminta-
alueen asia)

§ 115

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2021
(yhteistoiminta-alueen asia)

§ 116

Tiedotusaineisto (yhteistoiminta-alueen asia)

§ 117

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)

Tampere
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja
05.11.2020

11/2020

2 (25)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Poissa

Loukaskorpi Johanna, puheenjohtaja
Jussila Anne-Mari, 1. varapuheenjohtaja, saapui 16:08
Alppi Ulla-Leena
Ingraeus Henry
Jussila Perttu
Keränen Jyri
Koivisto Sirpa, saapui 16:16
Moilanen Raija
Nordström Pia
Moisio Jani
Porttikivi Ilkka
Rantanen Ilpo
Siuro Petri
Urhonen Amu
Kaunisto Kalle, hallintosihteeri, sihteeri
Caglayan Merve, kaupunginhallituksen edustaja
Aho Aada, nuorisovaltuuston edustaja, poistui 18:28
Jaferi Mitra, nuorisovaltuuston edustaja, saapui 16:18, poistui 17:00
Kuosmanen Taru, esittelijä, johtaja, poistui 17:55
Lemmetty Arto, esittelijä, hallintoylilääkäri
Lumio Mia, kehittämispäällikkö, saapui 16:09, poistui 17:26
Närhi Maritta, palvelujohtaja, saapui 16:09, poistui 17:26
Patronen Mari, palvelujohtaja, saapui 16:09, poistui 17:26
Päivänen Maria, palvelujohtaja, saapui 16:09, poistui 17:26
Torppa-Saarinen Eeva, johtava ylihammaslääkäri, saapui 16:09, poistui 17:
26
Viitasaari Leena, suunnittelujohtaja, saapui 16:09, poistui 17:26
Vuori Mika, suunnittelupäällikkö, saapui 18:17, poistui 18:39
Tirronen Anniina, kehittämisjohtaja
Haapala Marika, tiedotusvastaava, viestintäsuunnittelija

Allekirjoitukset

Johanna Loukaskorpi
Puheenjohtaja

Kalle Kaunisto
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
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Jyri Keränen

Raija Moilanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivulle
www.tampere.fi.
10.11.2020

Kalle Kaunisto, pöytäkirjanpitäjä
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§ 107
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Perustelut
Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja
ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan
Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.
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§ 108
Läsnäolo- ja puheoikeudet
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:
kehittämispäällikkö Mia Lumio, palvelujohtaja Maritta Närhi,
palvelujohtaja Mari Patronen, palvelujohtaja Maria Päivänen ja
johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen sekä
suunnittelujohtaja Leena Viitasaari § 110 ajaksi
suunnittelupäällikkö Mika Vuori § 111 ajaksi
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§ 109
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jyri Keränen ja Raija Moilanen (varalle
Jani Moisio ja Pia Nordström).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 9.11.2020.
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§ 110
Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Arto Lemmetty, Hallintoylilääkäri
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kehittämispäällikkö Mia Lumio, palvelujohtaja Maritta Närhi,
palvelujohtaja Mari Patronen, palvelujohtaja Maria Päivänen ja johtava
ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen sekä suunnittelujohtaja Leena
Viitasaari olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.
Varapuheenjohtaja Anne-Mari Jussila ja Sirpa Koivisto saapuivat
kokoukseen asian käsittelyn aikana. Nuorisovaltuuston edustaja Mitra
Jaferi saapui kokoukseen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Johtaja Taru Kuosmanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana,
hallintoylilääkäri Arto Lemmetty siirtyi esittelijäksi.
Perustelut
Hallintoylilääkäri Arto Lemmetyn katsaus ajankohtaisiin asioihin:
Palvelu- ja vuosisuunnitelma -iltakoulu, kello 16.00-17.30 (Mia
Lumio, Maritta Närhi, Mari Patronen, Maria Päivänen ja Eeva
Torppa-Saarinen sekä Leena Viitasaari)
Pakolaisten laskennallisen korvauksen muutokset (Taru Kuosmanen)
Vuoden vapaaehtoisen valinta, painopisteen valinta (Johanna
Loukaskorpi)
Koronavirus-tilannekatsaus (Arto Lemmetty)
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§ 111
Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman seurantaraportti 2019
(yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:2511/00.01.03/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Vuori
Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh. 040 806 3132, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Arto Lemmetty, Hallintoylilääkäri
Päätösehdotus oli
Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman raportti vuodelta
2019 merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Suunnittelupäällikkö Mika Vuori oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana.
Nuorisovaltuuston edustaja Aada Aho poistui kokouksesta asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Terveydenhuoltolain (1326/2010) § 34 mukaan alueellinen
terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on laadittava
valtuustokausittain, ja siinä on sovittava mm. kuntien yhteistyöstä,
terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja
vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä sekä
tarvittavasta yhteistyöstä olennaisten toimijoiden kesken.
Järjestämissuunnitelma tulee hyväksyä sairaanhoitopiirin valtuustossa.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat laatineet
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman vuosille 2017-2019.
Suunnitelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin valtuustossa 11.12.2017.
Suunnitelma laadittiin vuonna 2017 sillä oletuksella, että valmisteilla ollut
maakunta- ja sote-uudistus toteutuu vuoden 2020 alusta lukien.
Järjestämissuunnitelman seurantaryhmä on 9.6.2020 hyväksynyt vuoden
2019 seurantaraportin, joka on pykälän liitteenä.
Suunnitelman yhtenä tavoitteena vuosille 2017-2019 on ollut siirtää
painopistettä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon.
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Yhteenvetona voidaan todeta, että vuonna 2019 Pirkanmaan
perusterveydenhuollon vahvistaminen ei täysin ole onnistunut, mutta
myös positiivistakin kehitystä on tapahtunut. Erikoissairaanhoidon
kustannusten kasvua on jonkin verran saatu hillittyä. Päihde- ja
mielenterveyspalveluiden järjestämisessä yhteistyö on kehittynyt
ja tietojärjestelmäyhteistyötä on ryhdytty tekemään aikaisempaa
enemmän. Terveyskeskuksille suunnattu resurssikysely sekä
erikoissairaalan erikoisalakyselyjen vastausten analysointi yhdessä
nostivat esiin selkeitä kehittämiskohteita perusterveydenhuollon
vahvistamiseksi kuntien tasolla. Lisäksi edelleen tarvitaan
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittämistä.
Keväällä 2020 alkanut korona-pandemia vaikuttaa todennäköisesti
merkittävällä tavalla myös tulevan järjestämissuunnitelman tavoitteiden
toteutumiseen.
Vuonna 2018 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottaman ja välittämän
erikoissairaanhoidon laskutus jäsenkunnille kasvoi 5 miljoonalla eurolla
edellisvuoteen verrattuna ja vain 31 prosenttia kaikista terveydenhuollon
taloudellisista voimavaroista käytettiin perusterveydenhuoltoon.
Erikoissairaanhoitoon tehtyjen lähetteiden kokonaismäärä on kuitenkin
vähentynyt, arviolta 1,9 prosenttia. Yhä useammin erikoissairaanhoitoon
tullaan jonkin muun kuin julkisen terveyskeskuslääkärin lähettämänä.
Esimerkiksi muiden sairaaloiden, työterveyshuollon tai yksityisen
terveydenhuollon tekemät lähetteet lisääntyivät 7,7 prosentilla. THL:n
Sairaaloiden tuottavuus -raportin mukaan TAYS oli vuonna 2017 maan
tuottavin yliopistosairaala.
Perusterveydenhuollon palveluiden peittävyys, eli osuus väestöstä, joka
on vuoden aikana käyttänyt terveyskeskusten palveluja Pirkanmaalla,
pysyi vuoden 2018 tasolla ollen 53 % väestöstä (vuonna 2013 osuus oli 52
% ja vuonna 2017 55 %). Luku oli 2019 kolme prosenttiyksikköä
matalampi, kuin koko maan keskiarvo.
Terveyskeskuslääkärille pääsemisen odotusaika on kuntakyselyn
vastausten mukaan pysynyt aiemmalla tasolla. Lokakuussa 2019 kolmas
varattavissa oleva vapaa lääkäriaika (ns. T3-aika) oli terveyskeskuksissa
keskimäärin 14,8 vuorokautta. Kiireettömän lääkäriajan (esim.
verenpainetaudin kontrolli) sai terveyskeskuksiin keskimäärin kolmen
viikon päähän (21 vrk) eri terveyskeskusten vaihteluvälin ollessa 4–35
vuorokautta.
Terveydenhuoltolain mukaisten terveys- ja
hoitosuunnitelmien kokonaismäärän seurantaa hankaloitti se, että eri
tietojärjestelmissä ne laaditaan eri tavalla ja osa Pirkanmaalla käytössä
olevista tietojärjestelmistä ei mahdollista suunnitelmien määrän
seurantaa. Kuntakyselyn perusteella suunnitelmia laadittiin tai päivitettiin
n. 1830 kappaletta vuoden 2019 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana,
kun vuonna 2018 raportoitu lukumäärä oli 880.

Tampere
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja
05.11.2020

11/2020

10 (25)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Yhteenvetona lokakuun 2019 resurssitarkastelusta voidaan todeta, että
avosairaanhoidon lääkärityövoiman osalta lähes kaikissa
terveyskeskuksissa tärkein toimenpide olisi pyrkiä täyttämään olemassa
olevat vakanssit. Terveyskeskuslääkäripulan vuoksi oli täyttämättä 4 %
viroista tai toimista. Sairaan- ja terveydenhoitajavakanssien täyttöaste oli
yleisesti paremmalla tasolla, mutta muutamassa terveyskeskuksessa
ilmoitettu avosairaanhoidon sairaanhoitaja- ja
terveydenhoitajavakanssien määrä oli selvästi keskiarvoa alhaisempi.
Erityistyöntekijöiden tilanne vaihteli myös selvästi eri terveyskeskusten
välillä, samoin kuten eri ammattiryhmien vakanssien tilanne. Tämä
vaihtelu saattaa kuitenkin osittain johtua erilaisista
organisaatiorakenteista. Terveyskeskusten erilaiset tavat tuottaa
palveluita ja kohdentaa resursseja on kuitenkin syytä ottaa huomioon,
mikäli tuloksia sovelletaan päätöksenteossa. Kuntien resurssikysely ja
erikoissairaanhoidon erikoisalakysely ovat tuoneet esiin joitakin
ongelmakohtia, joihin puuttumiselle on annettu suosituksia
seurantaraportin lopussa.
Vuonna 2020 aikana on laadittu yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma, josta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän valtuusto hyväksyi 12.10.2020 kokouksessaan
terveydenhuollon järjestämissuunnitelman osan. Suunnitelmassa
esitetään toimenpide-ehdotukset vuosille 2020-2025, ja sosiaalihuollon
palvelujen osalta suunnitelma tulee kuntien hyväksymiskäsittelyyn.
Tiedoksi
Aleksi Varinen/tuni, Kristiina Lumme, Arto Lemmetty, Eeva Torppa-
Saarinen, Juha Vasala
Liitteet

1 Liite Sotela 5.11.2020 Pirkanmaan terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman raportti
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§ 112
Lääkäreiden virkojen perustaminen Sairaalapalvelujen palveluryhmään (yhteistoiminta-
alueen asia)
TRE:6328/01.02.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Lemmetty
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoylilääkäri Arto Lemmetty, puh. 040 806 3669, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Arto Lemmetty, Hallintoylilääkäri
Päätösehdotus oli
Sairaalapalveluihin perustetaan esityksen mukaisesti kaksi ylilääkärin,
yksi osastonylilääkärin, viisi osastonlääkärin sekä kaksi erikoistuvan
lääkäriä vakinaista virkaa.
Perustelut
Kaupungin sairaalatoimintojen kokonaisuuden selkeyttämiseksi,
erikoissairaanhoidon jatkokuntoutuksen nopeuttamiseksi ja Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin (PSHP) perimien siirtoviivemaksujen minimoimiseksi
kaupungin kuntoutus- ja vuodeosastot Rauhaniemen, Hatanpään ja
Hatanpään puistosairaalassa sekä kotiutustiimi- ja
mobiilihoitajatoiminnot yhdistetään vuoden 2021 alusta alkaen
Sairaalapalvelujen kokonaisuuteen. Sairaalapalvelujen kokonaisuuteen
suunnitellaan lisäksi siirrettäväksi PSHP:sta TAYS Hatanpään geriatrian
poliklinikka ja yksi erikoissairaanhoidon vuodeosasto, jotka siirtyisivät
kaupungin toiminnaksi vuoden 2021 alusta alkaen. Sairaalapalvelujen
kokonaisuuteen sisältyvät vuoden 2021 alusta myös nykyisen
Erikoissairaanhoidon palveluryhmän palvelut. Sairaalapalveluihin siirtyvät
toiminnot muodostavat kuntoutuspalvelujen kokonaisuuden, jonka
lääkäritoimintojen kehittäminen ja johtaminen tavoitteiden
saavuttamiseksi edellyttää kokonaisuutta johtavan ylilääkärin vakanssin
perustamista. Ylilääkärin vakituinen virka esitetään perustettavaksi
Sairaalapalvelujen palveluryhmään 1.1.2021 alkaen.
Rauhaniemen ja Hatanpään sairaalassa toimivien kuntoutusosastojen
lääkäripalvelut on hankittu PSHP:lta ostopalveluina. PSHP:lla on ollut
toimintaan varattuna ylilääkärin (1), osastoylilääkärin (1) ja
osastonlääkärin (5) sekä erikoistuvan lääkärin (2) vakanssit. Kaupungin ja
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PSHP:n välinen lääkäripalvelujen ostopalvelusopimus päättyy 31.12.2020.
Lääkärien rekrytointi kaupungin omaan palvelukseen selkeyttää
lääkäritoiminnan johtamista ja esimiestyötä sekä mahdollistaa
toimintojen sujuvamman kehittämisen. Tämän vuoksi PSHP:lta hankittuja
lääkäripalveluja vastaavat vakituiset vakanssit esitetään perustettavaksi
Sairaalapalvelujen palveluryhmään 1.1.2021 alkaen.
Palveluryhmä
Sairaalapalvelut
Kustannuspaikka 122975
Tehtävänimike
Ylilääkäri (2)
Palvelussuhteen laji Virka
Hinnoittelu
L3SL1200
Työaikajärjestelmä 91, Lääkärit
Viikkotyöaika
38,25 h
Työaika
100 %
Palveluryhmä
Sairaalapalvelut
Kustannuspaikka 122975
Tehtävänimike
Osastonylilääkäri (1)
Palvelussuhteen laji Virka
Hinnoittelu
L3SL1200
Työaikajärjestelmä 91, Lääkärit
Viikkotyöaika
38,25 h
Työaika
100 %
Palveluryhmä
Sairaalapalvelut
Kustannuspaikka 122975
Tehtävänimike
Osastonlääkäri (5)
Palvelussuhteen laji Virka
Hinnoittelu
L3SL3000
Työaikajärjestelmä 91, Lääkärit
Viikkotyöaika
38,25 h
Työaika
100 %
Palveluryhmä
Sairaalapalvelut
Kustannuspaikka 122975
Tehtävänimike
Erikoistuva lääkäri (2)
Palvelussuhteen laji Virka
Hinnoittelu
L3SL4103
Työaikajärjestelmä 91, Lääkärit
Viikkotyöaika
38,25 h
Työaika
100 %
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Tiedoksi
Arto Lemmetty, Juha Vasala, sotehr@tampere.fi
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§ 113
Sosiaaliohjaajan viran perustaminen ja sosiaalityöntekijän viran lakkauttaminen
vammaispalvelutoimistossa (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:6272/01.02.01/2020
Valmistelijan yhteystiedot
Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi, puh. 040 8012746, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Arto Lemmetty, Hallintoylilääkäri
Päätösehdotus oli
Perustetaan sosiaaliohjaajan virka ja lakkautetaan sosiaalityöntekijän
virka esityksen mukaisesti 1.1.2021 alkaen.
Perustelut
Vammaispalveluissa vastataan vammaispalvelulain ja kehitysvammalain
mukaisten palvelujen järjestämisestä Tampereen ja Oriveden alueella.
Vammaispalvelun perustehtävään kuuluu myös lakisääteinen ohjaus ja
neuvontavastuuta. Vammaispalvelutoimistossa työskentelee neljä
sosiaaliohjaajaa viroissa sekä yksi tyhjänä ollut sosiaalityöntekijän
vakanssi on muutettu määräaikaiseksi sosiaaliohjaajan toimeksi vuoden
2020 loppuun. Vammaispalveluiden lakisääteisten velvoitteiden
toteuttamiseksi ja määräajoissa pysymiseksi sekä sosiaalityöntekijöiden
työparina toimisena on tarve edelleen sosiaaliohjaajalle.
Vammaispalveluissa sosiaaliohjaajille on delegoitu päätösvaltaa ja
vammaispalveluissa on todettu tarve vahvistaa sosiaaliohjausta
sosiaalityöntekijöiden lisäksi. Sosiaaliohjaaja pystyy osallistumaan
liikkumisen tuen, asunnonmuutostöiden, kevyiden henkilökohtaisen avun
palvelun arviointiin, palvelusuunnitelmien tekemiseen,
kehitysvammahuollon selvitystyöhön sekä tilapäisen hoidon sekä leirien
päätöksien tekemiseen. Virassa oleva sosiaaliohjaaja voi myös toimia
tietyissä tilanteissa erityisen tuen asiakkaiden omatyöntekijänä, kuten
esimerkiksi välitystiliasiakkaiden neuvonta- ja ohjaustyössä. Tyhjänä
olleen sosiaalityöntekijän viran muuttamisella sosiaaliohjaajan viraksi
tuetaan vammaispalvelutoimiston kokonaistilannetta sekä parannetaan
rekrytointitilannetta.
Edellä mainituin perustein esitetään, että asiakasohjauksen
sosiaalityöntekijän vakanssi 50045387 lakkautetaan ja että
vammaispalveluun perustetaan tilalle sosiaaliohjaajan vakituinen virka
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1.1.2021 alkaen. Rahoitus vakanssille tulee henkilöstösuunnitelmaan
sisältyvästä lakkautettavan sosiaalityöntekijän vakanssin rahoista.
Sosiaaliohjaajan virka
Kustannuspaikka: 122052
Toimintayksikkö: Psykososiaalisen tuen palveluryhmä, Vammaispalvelut
Tehtävänimike: Sosiaaliohjaaja
Asema: 0 Muu
Esimies: Vammaispalvelujen palvelupäällikkö, lähiesimies: johtava
sosiaalityöntekijä
Palvelusuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: KVTES 04SOS050
Vaativuus: Taso 3
Palkka: 2681,87 euroa/kk
Työaikamuoto: Yleistyöaika
Rinnastus sosiaaliohjaajan vakanssiin 50093885
Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusehdot tulevat laista sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä.
Vakanssi sisältyy vuoden 2021 henkilöstö- ja vuosisuunnitelmaan.
Tiedoksi
Kaisa Taimi, Leena Köykkä, Pirjo Ujanen, Eija Haapanen, Marjaana
Räsänen, sotehr@tampere.fi, sotetalous@tampere.fi

Tampere
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja
05.11.2020

11/2020

16 (25)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 114
Valtuustoaloite uudenlaisien ratkaisujen etsimiseksi ja kehittämiseksi ikäihmisten
asumisen, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisäämiseksi - Aila Dündar-Järvinen
(yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:3315/05.00.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Patronen
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelujohtaja Mari Patronen, puh. 040 801 6008, projektijohtaja Anne-
Mari Ahonen, puh. 040 801 6677, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Arto Lemmetty, Hallintoylilääkäri
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Valtuustoaloitteessa esitetään, "että Tampereen kaupunki ryhtyy
toimenpiteisiin ja etsii ja kehittää uusia ratkaisuja ikäihmisten asumisen,
hyvinvoinnin ja toimintakyyn lisäämiseksi, joissa otetaan huomioon
yhteisöllisyyden ja tukipalvelujen yhdistäminen. Uusien asumismuotojen
sekä eri sukupolvien välisen yhteistyön valmisteluun ja kehittämiseen
tarvitaan kaupungin kaavoituksen, asuntopolitiikan, sosiaali- ja
terveyspalvelujen, koulutuspuolen, ikäihmisten ja heidän läheistensä
yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Yhteistyöhön tulee ottaa mukaan myös
Tampereen kaupungin Vanhusneuvosto ja Nuorisovaltuusto."
Tampereen kaupungilla on tarve selvittää uudenlaisia ikääntyneiden
asumisen ja tuen malleja. Nykyisin lainsäädäntö ja aluehallintovirasto
tunnistavat vain tehostetun palveluasumisen, ja kotihoidon, mikä haastaa
myös valtiota kehitystyöhön.
Yli 85-vuotiaiden määrä Tampereella kasvaa erittäin voimakkaasti.
Ikääntyneiden tarpeisiin tulee voida vastata monenlaisilla, kunkin
henkilön ja perheen tarpeita ja toiveita vastaavilla asumisen ja tuen
ratkaisuilla. Kaikkiaan käyttäjien osallistaminen ja haastatteleminen
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tarpeiden ja toiveiden selvittämiseksi sekä suunnitteluideoiden
testaamiseksi on tärkeää.
Erityisryhmien asumisen palveluverkkosuunnitelma käsiteltiin sosiaali- ja
terveyslautakunnassa toukokuussa 2020. Siinä on selvitetty
ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen nykytilanne, tulevat tarpeet ja
ohjelmoitu palveluverkkosuunnitelmassa tulevat ikääntyneiden
tehostetun palveluasumisen kohteet. Tässä suunnitelmassa ei kuitenkaan
käsitellä muita ikääntyneiden asumisen tukimuotoja tai asumisratkaisuja.
Tampereen kaupungilla toimii erityisryhmien asumisen yhteistyöryhmä,
joka koordinoi ja toteuttaa erityisryhmien asumista. Työryhmässä on
moniammatillinen edustus palvelujen, kaavoituksen, asunto- ja
kiinteistötoimen asiantuntijoista sekä vammais- että vanhusneuvoston
edustajat. Työryhmän tehtäviin kuuluu mm. koordinoida erityisryhmien
palveluasumisen palveluverkkosuunnitelman pohjalta toteutettavaa
kokonaisuutta sekä eri toimijoilta tulevia asumispalvelu - ja
erityisryhmien asumisen kehittämiseen liittyviä hankkeita. Lisäksi se
koordinoi ikäihmisten asumisen toimenpideohjelmaa paikallistasolla, luo
palvelukorttelikonseptin edistämisen tueksi poikkihallinnollista
toimintamallia. Työryhmän työskentelyä ohjaa palvelumallin ohjaus- ja
seurantaryhmä, jossa on edustettuna kaikki palvelualueet.
Tampereen kaupunki haki ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen
toimenpideohjelman erityisavustushaussa ja teemaksi valittiin
välimuotoisen asumisen kehittäminen. Välimuotoisen asumisen mallilla
voi vastata joustavammin asukkaiden tarpeisiin ja tuoda monipuolisuutta
asumisvaihtoehtoihin. Erityisen suuri tarve on välimuotoiselle asumiselle,
mutta useilla eri alueilla tarvitaan myös tehostettua palveluasumista.
Näiden kahden eri asumismuodon joustavaa ja sekä asukkaita että
alueen ihmisiä hyödyttävää yhteensovittamista aiottaisiin myös
hankkeessa miettiä. Esimerkiksi Tampereella aiemmin käytössä olleen
palvelutalon kotihoidon kaltaisen välimuotoisen asumisen yöhoidon
tarpeeseen on helpompi vastata, kun lähipiirissä on myös tehostettua
palveluasumista. Hankkeessa olisi tarkoitus kehittää tehostetun
palveluasumisen ja välimuotoisen asumisen yhteistyötä ja
yhteensovittamista. Välimuotoisen asumisen tarve jakautuu kahteen
edellä mainittuun tarpeeseen eli enemmän palveluita tarvitsevaan
ryhmään, joka tarvitsee paljon kotihoidon palveluita, mutta ei kuitenkaan
vielä tehostetun palveluasumisen tapaisia palveluita sekä kevyempi
senioritalotapainen asuminen, jossa vastataan lähinnä ihmisten
yksinäisyyteen ja sosiaalisiin tarpeisiin.
Osana Kotitorin kehittämistoimintaa Tampereen kaupunki tilasi v. 2019-
2020 selvityksen palvelukorttelikonseptista, ja sitä työstettiin
haastatteluin, työpajoissa ja konsultin toimin. Palvelukorttelikonseptissa
on luotu visio monimuotoisesta, ikäystävällisestä, palveluja ja kulttuuria
yhdistävästä ympäristöstä. Painopistealueina on asukkaille tärkeät
rakennetun ympäristön toimivuus, palvelujen saatavuus ja
saavutettavuus sekä osallisuuden vahvistaminen. Konseptia voidaan
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hyödyntää jo rakennetuilla asuinalueilla tai käyttää täysin uusien alueiden
suunnittelun pohjana. Taatalakeskuksessa toimivan palvelukeskuksen
toimintaan liitettiin palvelukortteli. Peltolammille hyvinvointikeskuksen
läheisyyteen suunnitellaan palvelukorttelia, johon on suunniteltu
ikäihmisten tehostettua palveluasumista. Myös uusien Hiedanrannan ja
Viinikanlahden alueiden suunnittelussa huomioidaan tarpeet
ikääntyneiden erityyppiselle asumiselle.
Koukkuniemen vanhainkotikäytössä olevien rakennusten
perusparantamisen esisuunnittelun yhteydessä selvitetään rakennusten
käyttöä joko tehostettuun palveluasumiseen tai kevyempään ns.
välimuotoiseen ikääntyneiden asumiseen, jossa kotiin tuodaan tehokas
hoiva viereisistä tehostetun palveluasumisen palvelutaloista.
Koukkuniemen asukkaiden ja työntekijöiden haastatteluilla saadaan
käyttäjien kokemuksia hyvistä ja kehittämistä kaipaavista ominaisuuksista
tähän mennessä toteutettujen tehostetun palveluasumisen
perusparannus- ja uudisrakennuskohteiden ja niissä järjestettävän
palvelun perusteella hyödynnettäväksi Koukkuniemen rakennus- ja
palveluiden suunnittelussa.
Oivallinen esimerkki uusista ratkaisuista on Kotipirtin palvelutalon tontille
suunnitteilla oleva palvelukortteli. Käräjätörmän monisukupolvisen
yhteisökylän arkkitehtuurikilpailu oli ympäristöministeriön
valtakunnallisen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman kansallinen
pilotti, ja se järjestettiin yhteistyössä Kotipirtti ry:n, Tampereen
Vuokratalosäätiön, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä
Suomen Arkkitehtiliiton ja Tampereen kaupungin yhteistyönä.
Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylän sydän tulee olemaan
nykyisen Kotipirtin palvelutalon välittömään yhteyteen rakennettava
palvelukortteli ja kylätalo ravintoloineen ja harrastetiloineen. Kortteliin on
tulossa monenlaisia asuntoja ja useita asuntojen hallintamuotoja.
Keskeisenä tavoitteena on kehittää muistisairaiden asumista pois
ryhmäkotimuotoisesta asumisesta kohti muistisairaidenkin asumisesta
muun asumisen lomassa. Tavoitteena on kunkin muistisairaan henkilön
mahdollisimman oman näköinen ja osallistuva elämä, ja se, että
työntekijöiden roolina on tukea asukkaita myötäeläen ja rinnalla eläen.
Tesoman Elinkaarikortteli on juuri valmistunut Tesoman keskustaan.
Oma Tesoma -hanke järjesti korttelin tontinluovutuskilpailun tavoitteiden
määrittelyn pohjaksi työpajan asukkaille, ja ideat vietiin suoraan
kilpailuohjelmaan. Tavoitteena on ollut rakentaa yhteisöllinen,
monisukupolvinen asuinkortteli, jossa sukupolvien edustajat kohtaavat.
Korttelissa on omistusasuintalo, ARA-rahoitteisia vuokra- ja
asumisoikeusasuntoja, ikäihmisten tehostettua palveluasumista,
palveluasumista sekä ns. kimppakämppiä viiden hengen yhteisöllisten
asukasryhmien kodeiksi. Jokaisessa rakennuksessa on kaikkien korttelissa
asuvien yhteiseen käyttöön erilaisia yhteistiloja ja korttelin pihalla on
yhteisessä käytössä pienehkö sauna- ja verstasrakennus.
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Hervanta ikääntyy voimakkaimmin Tampereen alueista.
Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman
kansallisena pilottina oli Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -hanke,
jossa kehitettiin malli asuinalueen kehittämiseksi ikäystävälliseksi.
Hervannassa tärkeimmiksi kehittämisalueiksi nousivat: esteetön
asuinympäristö, uudenlaiset ja esteettömät asumisratkaisut ikääntyneille
sekä ikääntyneiden osallisuuden turvaaminen. Hervannassa olevan
Keinupuiston palvelutalon yhteyteen suunnitellun laajennuksen ja
kokonaisen korttelin rakennushanke on jo pitkällä. Tähän
palveluverkkosuunnitelman mukaiseen kohteeseen on tulossa runsaasti
ikäihmisten tehostettua palveluasumista muun asumisen kanssa samaan
kortteliin.
Parhaillaan on pohdittavana myös ikääntyneiden ns. välimuotoisen
asumisen malleja Hervantaan mm. Pohjoisakselin
täydennysrakentamisen yhteyteen. Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen (ARA) rahoituskäsittelyssä on senioritalo
välimuotoisena ikääntyneiden asumisratkaisuna Haukiluomaan.
Neuvostojen ja nuorisovaltuuston rooli huomioidaan ja heidän
osallistumisensa mietitään tapaus kerrallaan.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 Valtuustoaloite
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§ 115
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2021 (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:5791/00.00.03/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintokoordinaattori Pauliina Aittala, puh. 040 801 6119, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Arto Lemmetty, Hallintoylilääkäri
Päätösehdotus oli
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset pidetään kevätkaudella
2021 pääsääntöisesti kaupunginhallituksen istuntosalissa tai sähköisenä
kokouksena, seuraavina päivinä alkaen klo 16.00:
torstai 14.1.2021
torstai 11.2.2021
torstai 18.3.2021
torstai 15.4.2021
torstai 6.5.2021
torstai 17.6.2021
Perustelut
Hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja
paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi
perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää
sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen
yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen
voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja
kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai
nähtävissä.
Tiedoksi
Luottamushenkilömuutokset, Virastomestarit, Näköala-ravintola
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§ 116
Tiedotusaineisto (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:8044/00.04.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Kalle Kaunisto
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Arto Lemmetty, Hallintoylilääkäri
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:
Apulaispormestari Johanna Loukaskorven vastaus Tampereen
seudun autismiyhdistys TSAU ry:n kannanottoon
Johtaja Taru Kuosmasen päätös: Geriatripalvelujen hankinta
Orivedelle
Vammaispalvelujen ja lääkinnällisen kuntoutuksen myönnettyjen
terapioiden määrien ja laadun kehitys viimeisen kymmenen vuoden
aikana, apulaispormestari Johanna Loukaskorven vastaus
vammaisneuvoston lisäselvityspyyntöön terapioiden määristä ja
laadusta.
Liitteet

1 Loukaskorven vastaus TSAU ry
2 Ote viranhaltijapäätöksestä, Kuosmanen
3 Vammaispalvelujen ja lääkinnällisen kuntoutuksen myönnettyjen
terapioiden määrien ja laadun kehitys viimeisen kymmenen vuoden
aikana
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§ 117
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Arto Lemmetty, Hallintoylilääkäri
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:
Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 199 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja: Suomen Seniorihoiva,
29.10.2020
§ 202 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja: Tilkkukori, 26.10.2020
§ 204 Kehitysvammaisten ohjatun asumisen hankinta pienhankintana:
Parkanon kaupunki, 28.10.2020
§ 205 Vaativan autetun asumisen hankinta pienhankintana: Mehiläinen
hoivapalvelut Oy, 28.10.2020
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Muutoksenhakukielto
§111, §114, §115, §116
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§112, §113
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere
Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi
Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
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oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

